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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Akıllı ulaşımın, insan üzerindeki düşünme veya karar verme yükünü hafifletme yeteneği 

göz önüne alındığında, otomatikleştirilmiş bir geri görüş sistemi (otomatik yan aynalar) 

sayesinde en verimli görüş alanının sürekli ve otomatik olarak sağlanması trafiğin daha 

güvenli hale gelmesine katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda geliştirdiğimiz projede kamera 

yardımıyla sürücünün yüzünün konum bilgisi alınarak, bu bilgiye göre yan aynaların anlı 

ve otomatik olarak ayarlanması hedeflenmektedir. Raspberry Pi kullanılarak kamera 

yardımıyla yüz tanıma sistemleri yapılabilmektedir. Ayrıca bu sistemlerde kamera 

görüntüsü üzerinden canlı görüntüde yakalanan yüze ait uzaklık bilgisi de 

hesaplanabilmektedir. Bu sayede yüze ait hem derinlik hem de yatay ve düşey eksendeki 

konumlar belirlenerek en optimum görüş açısını sağlayan yan ayna ayarlamaları otomatik 

olarak yaptırılacaktır. Projede görüntü işleme ve motor çalıştırma işlemleri tek kart 

üzerinde yapılması planlandığı için Raspberry Pi geliştirme kartı kullanılacaktır.  

 

2. Problem/Sorun: 

 

Sürücü trafiği kontrol etmek veya şerit değiştirmek gibi bir manevra yapmak istediği 

zaman, aynalar özellikle önem kazanmaktadır. Trafik akışı içinde sürücünün kısa bir süre 

içerisinde çok sayıda karar ve ayarı hızlı bir şekilde yapmasını gerektiren karmaşık süreçler 

olabilmektedir. Bu nedenle, sürücünün aracın etrafı hakkında kolay algılanan ve kafa 

karıştırıcı olmayan bir şekilde mümkün olduğunca fazla bilgiye sahip olması istenen bir 

durumdur. Bu noktada aynalar fiziksel olarak dönüt sağladıkları için doğal bir görüş 

sağlarlar. Ancak aynalar araç etrafındaki tüm alanı gösteremez. Bu alanlara kör nokta 

denilir. Kör noktaları azaltabilmek için ayna ayarlamaları ve farklı ayna tasarımları 

denenmektedir. Özellikle tümsek aynalar ile daha geniş açılar elde edilebilmektedir. Ancak 

tümsek aynaların derecesi arttırıldığında aynada oluşan görüntü gerçeklikten 

uzaklaşmaktadır. Mevcut tasarımlar incelendiğinde belirli bir derecenin üzerindeki tümsek 

aynaların kullanılmadığı görülmektedir. Aynalar konusunda en önemli sorunlardan biri de 

sürücünün sürüş esnasında hareket etmesine karşın yan aynaların sabit kalarak arka görüş 

alanının uygunsuz bir hale gelmesidir. Sürücünün araç kullanırken kafasını koltuğa 

yaslaması veya kafasını biraz ileride tutarak araç kullanması arasında yan aynalardaki 

görüş alanı bakımından farklılıklar oluşmaktadır. Bu da en uygun görüş açısının zaman 

zaman görüş alanı dışına çıkmasına sebep olmaktadır. Bu durum anlık olarak karar vermeyi 

gerektiren durumların yaşanabildiği trafik akışında, tehlikeli durumlara sebep olabilir. Bu 

noktada proje kapsamında geliştirilecek olan uygulama ile yan aynalarının otomatik olarak 

sürücüye en uygun görüş açısını sağlayacak şekilde dönmesi sağlanabilir.  

 

3. Çözüm  

Yan aynaların sürücüye en uygun geri görüş açısını otomatik olarak sağlayabilmesi için 

öncelikle sürücünün gözünün konumu belirlenmelidir. Bunun için bir kamera ile sürücünün 

gözünün/yüzünün konumu belirlenir. Daha sonra bu konuma göre en uygun geri görüşü 

sağlayacak açı hesaplaması yapılarak yan aynalar üzerindeki motorlar iki eksende hareket 
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ettirilir. Sürücünün araç kullanırken konumundaki küçük değişiklikler dahi kamera ile 

izlenerek yeni konuma göre aynalar otomatik olarak ayarlanır. Bu sayede sürücü aynaya 

baktığında sürekli olarak istenen görüntüyü görmesi sağlanır. 

  

4. Yöntem 

 

Projenin geliştirme sürecinde Raspberry Pi 3 Model B geliştirme kartı üzerinde, 1 kamera, 

1 mesafe sensörü, 4 adet servo motor (her ayna için 2 adet) kullanılmıştır. Raspberry Pi 3, 

Quad Core 1.2GHz bir işlemci, 1GB RAM, WiFi, 40-pin GPIO, 4 USB 2 port ve HDMI 

gibi özelliklere sahiptir. Yapılan ilk testlerde görüntü işleme ve yüz yakalama 

çalışmalarında başarılı olmuştur. Buna karşın görüntü işleme hızını arttırmak için işlem 

sırasında kameradan alınan yüksek çözünürlüklü görüntüyü 640x480 boyutlarına indirerek 

daha akışkan bir kamera hareketi ve yüz tanıma işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Geliştirme sürecinde bilgisayar ortamında kod yazımı esnasında PyCharm, Raspberry Pi 

üzerinde kod yazımı sürecinde ise Thonny programları kullanılmıştır. Görüntü işlemek için 

OpenCV paketi ve yüz tespiti için OpenCV’nin yüz için hazırlamış olduğu eğitilmiş veri 

seti (haarcascades) kullanılmıştır. Kalibrasyon sürecinde referans bir görüntü oluşturmak 

için mesafe sensörü ve kameradan alınan görüntü kullanılarak yüzün uzaklık ve genişlik 

değerleri kullanılmak üzere saklanmaktadır. Mesafe sensörü sürücüye rahatsızlık 

vermemesi için daha sonra kapatılmaktadır. Konum bilgisi ise, kameradan elde edilen 

görüntü üzerinde yapılan yüz tanıma çalışması sonucunda yüzün etrafına çizilecek olan 

dikdörtgenin başlangıç X ve Y değerlerinden oluşmaktadır. Program akışında sonsuz 

döngü oluşturularak kameradan gelen görüntüler sürekli işlenip, mesafe ve konum bilgileri 

hesaplanmaktadır. Bu sürece ait akış şeması Şekil 1’de özetlenmiştir. 

 

 
Şekil 1. Kameradan alınan görüntü ile otomatik dikiz aynası hareket sistemi akış şeması 
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Şekil 1 incelendiğinde, öncelikle referans görüntünün oluşturulması için kameradan ve 

mesafe sensöründen alınan değerler kullanılır. Daha sonra bu referans görüntü kullanılarak 

sürücünün konumundaki değişiklikler sürekli olarak hesaplanır. Bu hesaplama sürecinde 

sürücü hareketlerindeki anlık uç değerlerin yumuşatılması için her 5 kare görüntü için 

uzaklık ve konum bilgilerinin ortalaması hesaplanır. Ardından sonraki 5 karenin ortalaması 

hesaplanır. Bu iki ortalama arasındaki fark; uzaklık değeri için 3 birimin, x ve y değerleri 

için 20 birimin üzerindeyse yeni konuma göre motorlara hareket emri gönderilir. Burada 

kullanılan birimler deneme aşamasında kullandığımız değerlerdir, araç üzerindeki 

denemelerdeki kullanılabilirlik çalışmalarında bu değerler değişebilir. Şekil 2’de 

kameradan alınan bir görüntü üzerinden uzaklık ve konum bilgisi hesaplamasına ait örnek 

görülmektedir. Örnek olarak uzaklık değerine ait önceki ve sonraki konum bilgileri şekil 

üzerinde önceki=28,4 ve sonraki=40,83 olarak görülmektedir. Böyle bir durumda uzaklık 

değerindeki değişim 3 birimden fazla olduğu için ayna motorlarına istenen yönde ve açıda 

hareket etme komutu gönderilmektedir. 

 

 
 

Şekil 2. Raspberry Pi 3 Model B üzerinde kamera ile yüz tanıma uygulaması 

 

Geliştirilen prototip ürünün devre şeması şekil 3 üzerinde görülmektedir. Raspberry Pi 3 

kart üzerinde kamera bağlantısı, orijinal raspberry kamerası ile yapılabileceği gibi USB 

kamera bağlanarak da yapılabilir. Her ayna için yatay ve düşey eksende hareket sağlaması 

için 2 motora ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut araçlar üzerinde de her ayna için 2 motor 

kullanılmaktadır. İki ayna için toplam 4 motor sisteme dahil edilmiştir.  
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Şekil 3. Yüz tanıma sistemi ile ayna motorlarının hareket ettirilmesi için gerekli devre şeması  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Bu konuda yapılmış çalışmalar incelendiğinde, iki patentte rastlanılmaktadır. Bunlardan 

birinin süresi geçmiş (Germany patent no. DE102009031661B4, 2008) diğeri ise Çin 

özelinde (Çin patent no. CN 107696974B, 2017) alınmıştır. Ülkemizde ise bu yönde bir 

patent bulunmadığı anlaşılmaktadır. Geliştirilecek olan üründe ihtiyaç duyulan donanımlar 

(kamera, motor) kolaylıkla temin edilebilir ve yerli ürünlerle desteklenebilir. Yazılım ise 

açık kaynak kütüphanelerden faydalanarak proje ekibi tarafından geliştirilecektir. Bu 

anlamda ürün yurt dışına bağımlı olmadan doğrudan ülkemizde üretimi yapılabilir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Geliştirilecek ürün yeni üretilecek araçlar üzerinde servo motorlar kullanılarak sorunsuz 

şekilde uygulanabilir. Ayrıca hafızalı ayna özelliği olan araçlarda da kalibrasyon ayarı 

yapılarak kullanılabilir. Ancak hafıza özelliği olmayan ve ayna hareketi için DC motor 

kullanan araçlarda, DC motorların açı bilgisi bulunmadığı için, yüz konumundan hareketle 

otomatik ayna takibi yapılamamaktadır.  
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje iş paketleri ve tahmini tamamlanma süreleri tabloda özetlenmiştir.  

İş paketi Zaman Aralığı 

Sensörlerden veri okuma ve yazılımın geliştirilmesi 28 Mart – 20 Mayıs 

Tüm sensör ve araçların devre üzerinde ergonomik biçimde 

birleştirilmesi 

1- 30 Haziran 

Kullanılabilirlik / Performans testleri 1-29 Temmuz 

 

Sistemin içeriğinde, Raspberry Pi geliştirme kartı, 1 kamera (yerleşim kolaylığı için yılan 

kamera), 1 mesafe sensörü, 4 adet servo motor, 2 adet akım regülatörü, 2 adet pasif 

soğutucu ve kablolara ihtiyaç duyulmaktadır. Sistemin geliştirme sürecinde elimizde 

mevcut olduğu için Raspberry Pi 3 Model B kartı kulsisteme dahil edilmiştir. Bu kapsamda 

sistem bileşenlerinin yaklaşık maliyetleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Mevcut 

ekipmanlar ile sistemin kurulu hali şekil 4’te görülmektedir. 

 

Ürün adı Adet Birim Fiyat Toplam Fiyat 

Raspberry Pi 3 1GB - Model B 1 1.790,00 TL 1.790,00 TL 

Endoskop Yılan Kamera 1 139,9 TL 139,9 TL 

HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü 1 22,01 TL 22,01 TL 

Servo motor 4 270,99 TL 1.083,96 TL 

7805 5V Regülatör 2 3,79 TL 7,58 TL 

TO220 Alüminyum Soğutucu 2 2,71 TL 5,42 TL 

Raspberry Pi 3 Uyumlu Pasif Soğutucu 1 6,32 TL 6,32 TL 

GENEL TOPLAM 3.055,19 

 

 
Şekil 4. Mevcut ekipmanlar ile sistemin kurulu hali 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Proje kapsamında geliştirilecek olan uygulama ile araçlara otomatik dikiz aynası kabiliyeti 

kazandırılabilecektir. Bu nedenle tüm otomotiv firmaları ve bireysel kullanıcılar 

geliştirilecek ürünün hedef kitlesi konumundadır. 

 

9. Riskler 

1- Projenin geliştirme aşamasına servo motor kullanılarak belirli ayna açılarının doğru bir 

şekilde oluşturulması sağlanacaktır. Ancak geliştirilecek olan sistemin mevcut araçlara 

uygulanması sürecinde ayna motoru olarak servo motor kullanmayan araçlar için bu 

sistem kullanılabilir değildir.  

2- Ayna hareketlerinin otomatik olarak oluşturulmasında, aynanın istenilen hızda hareket 

etmemesi sorun olabilir. Bu durum yeni geliştirilecek olan sistemlerde motor ve dişli 

sistemleri ile aşılabilir ancak mevcut araçlar üzerinde bu sistemin kullanılması 

durumunda ayna hareketlerinin yeterince hızlı tepki veremediği durumlar ortaya 

çıkabilir. Bu durum ilerleyen çalışmalarda kullanılabilirlik çalışmalarıyla 

değerlendirilecektir.  
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